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رباعیات مؤمن یزدی

رباعیات مؤمن یزدی، به کوشش حسین مسرت، تهران، نشر 

میراث مکتوب، 1394، 299 ص

درحلقۀدرسدانشمندبنامدورۀصفوی،مالحبیبباغنوی

معروفبهمیرزاجانشیرازی)متوفی994ق(،علمایزیادی

پرورشیافتندکهپارهایازآنهادرشعرنیزدستیداشتند.از

صبهفارغ1،
ّ
مۀتبریزیومتخل

ّ
جمله،چلبیبیگمعروفبهعال

ابوالقاسم شیخ باقی2، به ص
ّ
متخل تبریزی عبدالباقی میرزا

وجهی
ّ
م السماوات3،مال

ّ
صبهقاسممؤلفسل

ّ
کازرونیمتخل

ص
ّ
صبهوجهی4وضیاءالدینمحمدکاشانیمتخل

ّ
کردمتخل

بهضیا5.اغلباینافراد،دررباعیگوییشاعرانیتوانمندبودند.

ردوضیاءکاشانیرباعیاتعارفانۀزیبایینقل
ُ
ازمالوجهیک

شدهکهبعضیازآنهابهابوسعیدابوالخیرهممنسوباست.اما

رباعیگویی در که جان میرزا شاگرد معروفترین بیگمان

مؤمن به ص
ّ
متخل یزدی حسین مؤمن مال آورده، بر نام

1018ق(است. )948ـ

شرححالونمونۀاشعارمؤمنیزدیدراغلبتذکرههای

دورۀصفویآمدهاست.تقیکاشانیدرسال1007هجری

شرححالیازودرتذکرۀ خالصة االشعارآوردهاست:»در

مۀشیرازیموالنامیرزاجانبهتحصیلعلوم
ّ
ابتدایحالنزدعال

مشغولبودودرمیانشاگردانآنجناببهخوشکالمیو

شیرینزبانیبراکثرطلبۀعلمفایقمینمود.بعدازاندکمدتی

1تذکرۀ نصرآبادی،ج۱،ص229
2هفت اقلیم،ج۱4۱2،2

3خالصة االشعار،بخششیراز،ص387
4     عرفات العاشقین،ج7،ص4576

94 5خالصة االشعار،بخشکاشان،ص93ـ

دروادیمعقوالتچندانترقیکردکهدرمضمارافتخار،هیچ

مساواتنیافتودرمحافلفضایلوفواضل،
ّ
آفریدهباویمحل

هیچکسراقّوتمکالمهومباحثهاونماند...ازاوایلسنصبی

تاحالکهسنۀسبعوالفهجریهاست،بهاینخصایلاشتغال

داردواکنونکهازسنشبابدرگذشتهوُمعّمرشده،گاهیبه

جهتمیلبهموزونیتوتتبّعشعراوفصحاوبیانحالتو

مشربخود،متحّملگفتنشعرمیشودوبهطریقعرفاو

مشایخمثلحکیمخیاموشیخابوسعیدابوالخیر،رباعیات

دلکشومنظوماتبیغشدرتبیینمدعیاتمذکورهازذهن

ادبرلوحبیانمینگارد«.6وی46رباعیازمؤمنیزدینقل
ّ
وق

کردهاست.دیگرتذکرهنویسهمعصرمؤمن،تقیاوحدی

بلیانینیزبهاحوالواشعاراوتوجهداشتهودرذیلناماوگوید:

»دراواخرحال،درشیرازارتکابشعرنموده،رباعیمیگفت.

واوازتالمذۀموالنامیرزاجانشیرازیاست.درحکمیاتبل

اکثرعلومحکمویداشت.امانهبهروشاستادبود.چهبعداز

متوجهدرس
ً
لیهترکنمودهبود،اصال

ُ
تحصیلشافیوافی،بالک

وبحثنمیشد.مدتهادرشیرازبهخدمتایشانصحبتها

ح
ّ
داشتهایمودریزدهمبهایشانرسیده.الحقازیارانمشّهرمنق

صبود!«.7وینیز46رباعیازاوآوردهاست.
ّ
مشخ

اوحدیبلیانیدرذیلشرححالوجهیکردآورده:»در

روزسهشنبهآخررجب996درشیرازدرشاهداعیبودم.

]باموالناوجهی[اتفاقصحبتیافتاد.گفت:دیروزازنزد

موالنامؤمنحسینرباعیایفرستادهشده،جوابگفتهامو

البتهشمانیزفکریکنید.چونبهشنیدنهردورباعیمشّرف

شدم،درهمانجاگفتم.ورباعیاولینازموالنامؤمنحسین

استودویمازاوکهجوابگفتهوسیومازبندهکهمحاکمهاست:

نتوانبهخـدارسیـدنازعلـــمکتاب

حّجـتنبـــردراهبهاقلیــمصواب   

دروادیمعرفـت،براهیــنحکیـــم

ههاستدرچراگاهدواب
ّ
چونجاد   

هرچندکهجرأتاستازرویحساب

ازهمچومنیباچوتوییعرضجواب   

خوشباشکهعاقبتبردراهبدو

سرگشتـــۀوادیزچراگــــاهدواب   

39 6     خالصة االشعار،دستنویسبرومند،ص38ـ
4۱9۱ 7عرفات العاشقین،ج6،ص4۱90ـ

 سیدعلی میرافضلی
پژوهشگرومصحح

alimirafzali@yahoo.com
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بامبدأفیضاگــرتــراهستحساب

فارغکندتزننگتعلیمکتاب   

فرقاستمیانکسبووجدانچندان
کزدانشآدمیوادراکدواب«.8   

ازجملهآگاهیهایسودمندیکهدرشرححالاوداریمودر

مقدمۀکتابرباعیاتاوبداناشارهنشده،اشارتیاستکه

عبدالباقینهاوندیشاعروموّرخ،دردیباچۀرباعیاتمحوی

همدانیآوردهاست.درآنجامیخوانیم:»]محویهمدانی[

مهوحجاز،بهسوزوگدازبهسر
ّ
مدتچهارسالدرمکۀمعظ

مۀزمانموالنامؤمن
ّ
بُرد.درآنسفر،بهشرفصحبتعال

مهبایکدیگر
ّ
حسینیزدیمشّرفشدومدتیدرمکۀمعظ

امآخوندیبهتکلیفایشانبهگفتنرباعی
ّ
بهسرمیبردندوخد

عارفانهمیلفرمودندودرآنفن،یگانۀزمانخودشدند«.9

محویهمدانی)متوفی1016ق(ازرباعیگویانمشهور

دورۀصفویاستوحدود530رباعیازاوبهجاماندهاست.

دراینعصر،عالوهبراو،دوشاعررباعیگویدیگرمیزیستند:

باحدود6500 )متوفی1001ق( استرآبادی یکیسحابی

رباعیودیگریمؤمنیزدیباحدود900رباعی.رباعیات

سحابیهنوزبهصورتانتقادیتصحیحومنتشرنشدهاست.

امارباعیاتمؤمنرافاضلارجمندجنابحسینمسرتبر

مبنای15دستنویستصحیحکردهکهمهمترینآنها،دستنویس

کتابخانۀمجلسبا658رباعی،دستنویسموزۀبریتانیابا628

با614رباعیودستنویس رباعی،دستنویسکاخگلستان


ً
فیضیۀقمبا580رباعیاست.ازدرهمکردایننسخهها،جمعا

879رباعیبهدستمصّححمحترمافتادهاست.مؤمنیزدی،

محویهمدانیوسحابیاسترآبادی،بهرغمکثرترباعیاتشان

بهشمار پارسی رباعی تاریخ اول طراز رباعیسرایان جزو

بودند. عرصه این سرآمدان از خود، زمانۀ در اما نمیآیند.

تصحیحرباعیاتاوراجنابمسّرتباوسواسیمثالزدنیبه

انجامرسانیدهومرجعیارجمنددرشناخترباعیاتعصر

صفویبهدستدادهاست.نشانیدقیقهررباعیدرنسخههای

مورداستفاده،ذیلهمانرباعیذکرشدهونسخهبدلهانیزبا

دقتتمامدرپانویسصفحاتآمدهاست.

4578)باچنداصالح( 8همانجا،ج4577،6ـ

9     ُجنگ رباعی،ص639

در را مؤمن رباعیات دستنویس، 15 بر عالوه ایشان

تذکرههایپارسیُجستهونشانیآنهاراذیلهررباعیآوردهاند.

ولعمؤلفدراستقصایمنابعتابدانحدبودهکهازذکرنشانی

رباعیاتدرچاپهایمتعددتذکرههایادستنویسهایمختلف

مجموعههانیزفروگذارنکردهوگاهیحجممنابعذکرشدهدر

ذیلیکرباعی،ازحجمخودرباعیفراتراست.فیالمثل،ذیل

یکرباعی،بهدوچاپعرفات العاشقینیاسهنسخۀجداگانه

ازجواهر الخیال اشارهرفتهاست)رباعیشمارۀ357(.یاحتی

دربعضیمواضع)رباعیشمارۀ718(،عالوهبردوچاپعرفات 

العاشقین،بهنسخۀخطیآنبهنقلازیکمنبعثالثهماشاره

کردهاند.درذیلیکرباعی)شمارۀ849(،بهیازدهچاپمختلف

ازپنجمنبعارجاعشدهاست!البتهاگرایشانبهچاپهایا

نسخههایدیگریازریاض الشعراءوخالصة االشعاردسترسی

رباعی رک. 
ً
)ایضا میرسید هم بیست به رقم این داشتند،

موارد این در مسرت جناب میرسد نظر به .)39 شمارۀ 

میبایستبروسواسخودغلبهمیکردندوبهیکچاپازهر

کتاببسندهمیشد؛مگرآنکهاختالفیدرنقلوجودداشتکه

از بسیاری همچنین، مینمود. الزم د
ّ
متعد چاپهای ذکر

رمثلریاض الشعراء و آتشکدۀ  آذرومخزن 
ّ
تذکرههایمتأخ

الغرائب وامثالهم،آشکارامطالبواشعارشانرونویسیاز

تذکرههایقدیمیمثلعرفات العاشقینوخالصة االشعار و

یمیشوندوذکرآنها،
ّ
هفت اقلیمهستندومنابعدرجهدومتلق

خاصیتیجزباالرفتنحجمارجاعاتندارد.

***

همانطورکهگفتهشد،تصحیحمتنباوسواسودقتی

ستودنیصورتگرفتهاست؛بااینحال،درچندموردمعدود،

باتوجهبهنسخهبدلها،یاقرایندیگر،پیشنهادهاییغیراز

آنچهدرمتنآمدهمیتوانداد.

ـردیفرباعیشمارۀ133،درسهمنبعازچهاردستنویس

مورداستفاده،»مانده«است.اماایشانضبطیکنسخهرا

برگزیدهوآنرابه»ماندهاست«تبدیلکردهکهدالیلترجیح

نامعلوماستومشابهآن،رباعیشمارۀ782استکهردیف

»رفته«دارد.ردیفاینرباعیدریکدستنویس»رفتهاست«

ودرمابقی»رفته«است.مصّححنیزبهدرستیازضبطاکثریت

نسخپیرویکرده،یعنیدریکوضعیتمشابهبهدوشکلعمل
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شدهاست.

ـدررباعیشمارۀ259کهدرهجوفردیبهنام»کاغذی«

است،بیتدومرااینگونهرقمزدهاند:»افتادبهمیدلمنوگشت

خراب/چونکاغذکهنهایکهدرآبافتد«؛درحالیکهضبط

اکثرنسخهها)جزیکنسخه(چنیناست:»افتادبهمیکاغذی

وگشتخراب«.وتماملطفرباعیکهبازیبانامفردموردنظر

بوده،ازدسترفتهاست.مؤمن،رباعیدیگریدرهجوهمین

فرددارد)شمارۀ806(:»رویمهکاغذینداردتابی«.

ـاینبیاعتناییبهنقلدرستاکثریتنسخهها،چندجای

دیگرهمدیدهمیشود.دررباعیشمارۀ305:»هجرتدلو

جانبهیکشررمیسوزد...«مصراعسومطبقضبطهشت

هنسخۀمورداستفادهچنیناست:»درنامهاگررقم
ُ
نسخهازن

کنمقّصۀهجر«،ولیضبط»قّصۀشوق«راانتخابکردهاند.

اینضبط،بیمعنییابیمناسبتنیست،ولی»قّصۀهجر«

مصراع معنوی حمایت از دستنویسها، اجماع بر عالوه

نخستهمبهرهمنداست.

ـدررباعیشمارۀ327،مصراعچهارمراچنینضبط

کردهاند:»درکارگهخداییاسبابنماند«،درحالیکهاکثر

نسخهها»درکارگهخدای«دارندودرستشهمهمیناست.

ـرباعیشمارۀ588درستایشقناعتومذّمتسفرهند

است:

حرصمنکشدبههند،منمورنیم

سیمرغموگوشهگیر،عصفورنیم   

چشمکرمازخدایعالـــمدارم

محتاجبهکدخدایالهورنیــم   

پنجنسخهازهفتنسخهبهجای»خدایعالم«،»خدایاکبر«

دارندکهازهرجهتبرمتنمرّجحاستوعالوهبرصفت

خداوند،ایهامیهمبهنام»اکبرپادشاه«شاههنددارد.

ـدررباعیشمارۀ743:»یکلطفنکردیاردربارۀمن/

همهنسخههاچنیناست:
ً
یکبارنگفتیارآوارهمن«.تقریبا

»یکبارنگفت:یادآوارهمن!«وعلتبیتوجهیبهضبط

درسترامتوجهنشدم.

ـدررباعیزیر)شمارۀ335(:

مؤمندرخندههـــایبیهودهببنــد

برخویشوبراطواربدخویشبخند   

ازدیدهبباراشکخونینچندی

ارۀخندههاکهکردییکچند
ّ
کف   

بهنظرمیرسدکهدرمصراعدوم»مخند«درستباشدنه

»بخند«.ضبطدونسخهازسهنسخهایکهاینرباعیرادارند،

»مخند«است.نظرشاعرایناستکهروزگارخندهبهپایان

رسیدهوبایدگریست.»بخند«عکسمنظورشاعررامیرساند.


ً
ـذکرشبوروز،وردِپیوستمنیست)شمارۀ185(.ظاهرا

درستشچنیناست:ذکرشبوروزووردِپیوستمنیست.

ـدررباعیشمارۀ791،ترکیبدرست»جمعیشعرا«را

کایسفینۀخوشگو
ّ
کهدرجمیعنسخههاهست،کنارزدهوبهات

درآنکتابهم
ً
آنرابه»جمعشعرا«تغییردادهاندکهاحتماال

تغییریافتۀمصّححاست.

***

کتاب،مقدمهایدرشناختدورانزندگیواحوالوافکار

از یزدی حسین مؤمن کتابشناسی و دارد یزدی مؤمن

بخشهایقابلتوجهآناست.درپیوستهایکتاب،مصّحح

بهگردآوریاشعارمنسوبوسرگردانپرداختهاست.اغلب

رباعیاتگردآمدهدراینبخش،ازشاعرانقدیماستوآقای

مسرتکاردرستیکردهکهآنهاراداخلمتننیاوردهاست؛از

جملهچندرباعیزیرکهگویندگانآنهارایافتیم:

ـایشمعچنینکهدامنترداری/در نزهة المجالسبهنام
خطیرابوزیدجرفادقانیاست.10

ـنازاردلیراکهتوجانشباشی/ازشرفالدینشفروه
شاعرقرنششمهجریاست.11

ـایدلهمهاسبابجهانخواستهگیر/رباعیرایاراحمد
رشیدی)م876ق(بهاسمخیامآوردهاست.12

ـمارابهرهشروینیازستامشب/ازفکریمشهدی
است.13

قبهشاعرانقبل
ّ
البتهدرمتنکتابدورباعیهستکهمتعل

ازمؤمناستوسزاواربودآنهارادرهمینبخشمیآوردند:

ـبخشایبرآنکهبختیارشنبود)ش399(کهبهنقلاز

کشکول شیخ بهاییدرمتنجایگرفته،وحمداللهمستوفیبه

10(نزهة المجالس،ص۱36
11( خالصة االشعار،دستنویسدانشگاه،برگ۱59ب

12(طربخانه:رباعیاتخیام،ص35
13( رباعیات فکری مشهدی،ص25
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اسمسهروردینقلکردهاست.14

ـمنبندۀآنمکهدلیبرباید)ش428(کهازخیر البیاننقل
شده،ودراصلازسعدیاست.15

بخشدیگرپیوست،به»گزارشاشعار«اختصاصدارد.

بیشتریادداشتهایاینبخش،مربوطبهشأننزولرباعیات

ومبحثرباعیاتسرگرداناست؛یعنیرباعیاتیکهمیان

مؤمنودیگرانمشترکاست.چندفقرهازرباعیاتمؤمندر

440ق(آمده منابعمتأخربهنامشیخابوسعیدابوالخیر)357ـ

منظوم سخنان کتاب داخل را آنها نفیسی سعید مرحوم و

ابوسعیدابوالخیرکردهاست:

ـمستغرقنیلمعصیتجامۀما)ش29(

ـگرآدماگرملک،وگرماهوخوراست)ش82(

ـدرکشورعشق،جایآسایشنیست)ش184(

ـمنکیستم؟ازقیددوعالمفردی)ش809(

ـجانچیست؟غمودردوبالراهدفی)ش849(16

همانگونهکهدرجایدیگریگفتهام،بخشیازرباعیاتی

ازشاعراندورۀ یافته، ابوالخیرشهرت ابوسعید بهاسم که

صفویاست.اینرباعیاتاززبانیتازهوفضایینزدیکبه

ایندورهرادررونق مابرخوردارندوسهمشاعران دوران

رباعیاتمنسوببهابوسعیدبینمخاطبانامروزینبایدنادیده
گرفت.17

رباعیزیر)شمارۀ523(:

ایبادصباببوسخاکگذرش

وآنگاهزمحنتزدگاندهخبرش 

دانیکهنشانکوچۀجانانچیست؟

آغشتهبهخونماستدیوارودرش  

این ولی آمده18، ناممحویهمدانی به منابع بعضی در

انتسابپایهوپشتوانۀمحکمیندارد.میرعینعلیجربادقانی،

راچنین اینمضمون ومحوی، مؤمن ازشاعرانهمعصر

670 14(تاریخ گزیده،ص669ـ
15(کلیات سعدی،ص673

16(سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر،بهترتیب،ص95،9۱،20،۱۱،4.رباعیچهارم

راتقیاوحدیبهنامکلبیبیگذوالقدرآوردهوگفتارمؤلف،حکایتاز

شناختدقیقاودارد)رک.عرفات العاشقین،ج6،ص3620(.

17(»ابوسعیدابوالخیرورباعیاتدورۀصفوی«،معارف،دورۀ ۱5،ش3،
42 اسفند۱377،ص65ـ آذرـ

18(ُجنگ رباعی،ص687

پروراندهاست:

اینچشمبجزگریهنباشدکارش

ویــــنجسمبجزداغنباشدیارش   

ایآنکهزمنزلمنشانمـــیپُرسی
آغشتهبهخوناستدرودیوارش.19   

حجمزیادیازرباعیاتمؤمنرارباعیاتیتشکیلمیدهد

کهشاعردرمذّمتشاعرانهمعصریاستایشازشعرخود

سرودهودرموضوعمعارضهومفاخره،تاحدودیراهافراط

پیمودهاست.یعنیبخشمهمیازاوقاتشاعریمؤمن،صرف

کلنجاررفتنباجماعتشاعرشدهاست:

جمعیشعرابهزعمخودشیرهمه

روبـــاهولیبهوقتنخجیرهمه   

یکمعنیبیگانهنیارنـــدبهکف

هستندسگانآشناگیرهمـــــه!   

شکایتازروزگارونامرادیبختواعتراضبهوضعموجود

وستایشبادهومحتومبودنمرگومذمتاهلریایکیدیگر

ازموضوعاتپُربسامددررباعیاتمؤمناستواورادراین

وادیبایدازپیروانراستینخیامبهشمارآورد:

لبریززبادۀساغــــرُجّهالاست

پیمـــانۀمازغّصهماالمالاست   

اوضاعجهاناگربدینمنوالاست

نیکاستکهرسمعمراستعجالاست!   

ویرانـــۀدلرازمیآبــــادکنید

هرجاکهکشیدمی،زمایادکنیــد   

چونخاکشویم،برسرتربـتما

جامیبزنیدوروحماشادکنیـــد   

دررباعیاتمؤمنطنزدلچسبیوجودداردکهمیتوانآنرا

»طنززیرپوستی«نامیدوازشیوههایخاصطنزآفرینیمردم

باز رواج از زیرکانهای طرز به زیر، رباعی در است. یزد

بیهنرانسخنمیگوید:

علممهمهجهلوشیوهامبوجهلیاست

کارمنهبهاگرهاستونهبادهلیاست   

هرجاهستم،رواجبازارمناست

منبیهنرم،متاعمننااهلیاست!   

19همانجا،ص723.درمورداوبنگرید: تذکرۀ نصرآبادی،ج1،ص362
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ودرهمینموضوع،رباعیزیرهمقابلتوجهاست:

ایسنگدل!ازچهنرمچونمومشدی

ظالمبودی،چهشدکهمظلومشدی؟   

ازخوانفلک،بیهنرانمحظوظند

تقصیرتوچیست؟ازچهمحرومشدی؟!  

یادررباعیزیر،اصطالح»مردممعتبر«راخیلیرندانهبهکار

بُردهاست:

تمطلبدالکهخوارتنکند
ّ
عز

تحصیلوقار،بیوقارتنکند   

بامردممعتبرگهیمیگردی!

ناگاهخللدراعتبارتنکند؟   

یادررباعیزیر،طعنوتعریضیکهدرعبارت»رستمدستان«

هست،بسیارظریفوطنزآلوداست:

شمعهمهبزمونخلهربستانی

گهطعمهبنگیان،گهازمستانی   

ازهیچمصافبرنمیتابیروی

نازمجگرتکهرستمدستانی!   

***

درمتنکتاب،چندغلطتایپیبهچشممنخوردکهاینجا

ذکرمیکنم:»زهریکهاز«)ش119(/درست:»زهریکهز«؛

»بینظمونظممن«)ش123(/درست:»بینظممونظم

من«؛»شعل«)ش453(/درست:»شغل«؛»نتابداز«)ش

533(/»نتابدار«؛»عبت«)ش587(/»عبث«؛»گویی«)ش

846(/»کویی«؛»طیمننکنم«)ش859(/»طیمینکنم«؛

»گرکردۀاینکار،اعادتنکنی«)ش868(/»گرکردهای...«.
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